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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

AA  IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDAA  QQUUAALLIIDDAADDEE  TTOOTTAALL  PPAARRAA  OO    

DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  EECCOONNÔÔMMIICCOO  DDOO  PPAAÍÍSS  

FFeelliizzeess  aaqquueelleess  qquuee  ccoonnsseegguueemm  ddeetteerrmmiinnaarr  aass  ccaauussaass  ddaass  ccooiissaass  

HHoorráácciioo  

Desde 1990, o índice de Desenvolvimento Humano
1
 (IDH) vem sendo utilizado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Apesar de sua concepção 

básica permanecer inalterada, tem sofrido algumas reformulações desde a sua criação. 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 2004: O IDH é uma medida resumo do 

desenvolvimento humano. Mede a realização média de um país em três dimensões básicas 

do desenvolvimento humano: 

 Uma vida longa e saudável, medida pela esperança de vida à nascença. 

 Conhecimento, medido pela taxa de alfabetização de adultos (com ponderação de 

dois terços) e pela taxa de escolarização bruta combinada do primário, secundário 

e superior 

 (com ponderação de um terço). 

 Um nível de vida digno, medido pelo PIB per capita (dólares PPC).”
2
 

O objetivo deste capítulo é mostrar que os países que optaram pela adoção de políticas 

contendo estratégias voltadas para a busca da Qualidade Total – aprimoramento da 

Qualidade e aumento da produtividade – encontram-se melhor posicionados no ranking de 

IDH do que o Brasil, demonstrando a correlação existente entre o desenvolvimento das 

nações e a melhoria da qualidade de vida da população, o que possibilita fazer do binômio 

qualidade/produtividade uma bandeira de cada cidadão. 

VV..  11  CCeennáárriioo  

O inicio dos anos 90 trouxe profundas mudanças no cenário mundial. A falência do regime 

comunista e o consequente final da guerra fria obrigaram as nações a reverem suas posturas 

quanto aos novos mercados que surgiram. A globalização mudou radicalmente a formação 

dos blocos de países, de uma visão política-ideológica para uma econômica. 

Em nível nacional aconteceu a primeira eleição direta para presidente da republica - e 

posterior impeachement - dos últimos 30 anos na historia do país e teve inicio um processo 

que se mostrou irreversível, que incluiu: 

 o lançamento do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP)
3
, 

envolvendo as iniciativas publica e privada, 

 o lançamento do Código de Defesa do Consumidor
4
 e, 

                                                           
1 Human Development Report (1990), p. 10. 
2 Relatório de Desenvolvimento Humano 2004, p. 259. 
3 Ministério da Economia (1990). 

 a edição do Premio Nacional da Qualidade
5
. 

Segundo dados compilados de uma pesquisa realizada pelo SEBRAE/RJ
6
 com os 

empresários participantes do Programa de Qualidade SEBRAE/RJ, as empresas 

aumentaram o faturamento em 62%, o número de clientes em 60% e a lucratividade em 

65% após a implantação do programa. 

Mas, para poder atingir definitivamente níveis maiores de desenvolvimento, é fundamental 

abandonar determinados paradigmas como, por exemplo, a cultura do desperdício, ou a 

síndrome do crescimento econômico desordenado e outras posturas, hábitos e atitudes que 

dificultam o desenvolvimento do país. 

VV..  22  CCrreesscciimmeennttoo  xx  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  

Crescimento e desenvolvimento não significam a mesma coisa, mas andam lado a lado. O 

crescimento econômico, através do aumento da produção de bens e serviços, é essencial 

para qualquer nação, mas somente isto não garante que haja verdadeiro desenvolvimento. 

Esse, na verdade, exige que uma parte significativa dos recursos gerados pelo crescimento 

seja investido na melhoria qualidade de vida da população. Desenvolvimento é um 

conceito mais qualitativo do que quantitativo e incorpora múltiplas dimensões econômicas, 

sociais, políticas, culturais e ambientais. 

Segundo os Relatórios de Desenvolvimento Humano
7
, o Brasil ocupou as seguintes 

posições no ranking de países. 

A Figura 5.1 apresenta a variação do IDH Brasil de 1990 a 2012, o que mostra uma 

tendência de piora no ranking mundial do IDH através dos anos, ou seja, falta uma política 

clara de desenvolvimento para o nosso país, independente das ilhas de excelência que 

temos. 

                                                                                                                                                   
4 Lei no. 8.078 de 11/09/1990. 
5 Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (1992). 
6 Informe SEBRAE/RJ. Agosto 95. 
7 1990 Conceito e medida do IDH; 1991 Financiamento e desenvolvimento humano; 1992 Dimensões globais do 
desenvolvimento humano; 1993 Participação popular; 1994 Novas dimensões da segurança humana; 1995 Gênero e 
desenvolvimento humano; 1996 Crescimento econômico e desenvolvimento humano; 1997 Desenvolvimento humano para 
erradicar a pobreza; 1998 Padrões de consumo para o desenvolvimento humano; 
1999 Globalização com uma face humana; 2000 Direitos humanos e desenvolvimento humano – pela liberdade e 
solidariedade; 2001 Fazendo as novas tecnologias trabalhar para o desenvolvimento humano; 2002 Aprofundar a 
democracia num mundo fragmentado;  2003 Um pacto entre as nações para eliminar a pobreza humana; 2004 Liberdade 
cultural num mundo diversificado. 
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Figura 5.1– Evolução do IDH Brasil 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 1992, Coréia do Sul, Singapura, Brasil 

e Japão, nessa ordem, foram os países que obtiveram as maiores taxas de crescimento do 

PIB no período 1965-89, com índices superiores a 5% ao ano. Esse mesmo relatório 

mostra, também, que esses três países asiáticos tiveram como denominador comum um alto 

grau de investimento em qualidade de vida de suas populações, enquanto que, no Brasil: 

A falência do sistema educacional, somada às carências em saúde e nutrição, 

contribui em muito ao desempenho global deficiente, com perdas de 

produtividade
8
. 

Até o final de 1980
9
, 38% dos trabalhadores brasileiros possuíam no máximo o antigo 

curso primário completo (4ª série do primeiro grau) e apenas 15,4% tinham concluído o 

segundo grau. Na indústria de transformação, somente 7,4% tinham segundo grau completo 

e 50% possuíam, no máximo, a escolaridade equivalente ao antigo curso primário. 

Qualquer comparação internacional coloca o Brasil em desvantagem, desde a escola 

elementar até o ensino superior, mesmo em relação a países de níveis de renda semelhantes 

ao nosso
10

. 

Apesar de vir se mantendo em torno da 10ª colocação mundial em termos de PIB, a razão 

emprego-produção
11

 do Brasil ainda é uma das mais baixas do registradas no mundo. 

As Figura 5.2 a 5.8 apresentam indicadores de crescimento e de desenvolvimento de alguns 

países industrializados, dos Tigres Asiáticos
12

 e de alguns países sul-americanos
13

. 

                                                           
8 Desarollo Humano: Informe 1992. 
9 MCT/PACT-MICT/PBQP. Questões Críticas da Educação Brasileira (1995). 
10 MCT/PACT-MICT/PBQP. Questões Críticas da Educação Brasileira (1995). 
11 Dólares Gerado por Trabalhador (DGT): PIB/Força de Trabalho 

 

 
Figura 5.2– IDH e Razão Emprego-Produção 1990 

 
Figura 5. 3– IDH e Razão Emprego-Produção 1990 

                                                                                                                                                   
12 Coréia do Sul, Indonésia, Malásia, Hong-Kong, Singapura, Taiwan. 
13 Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. 
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RANKING  IDH BRASIL

MELHOR

PIOR

1990                            1995                            2000                       2005                              2010              2012           

1990                     

PAÍS

POSIÇÃO 

NO IDH

PNB 

(MILHÕES)

FORÇA DE 

TRABALHO 

(MILHÕES)

DÓLARES GERADO 

POR 

TRABALHADOR

JAPÃO 1 1925,6 61 31567,21

CANADA 5 390,1 12,1 32239,67

USA 19 4486,2 119,8 37447,41

HONG-KONG 23 45,3 3 15100,00

CHILE 24 16,5 4,6 3586,96

URUGUAI 29 6,6 1,2 5500,00

ARGENTINA 32 74,5 11,4 6535,09

CORÉIA DO SUL 34 112,9 18,1 6237,57

CINGAPURA 35 20,7 1,2 17250,00

BRASIL 51 314,6 52,7 5969,64

1991                     

PAÍS

POSIÇÃO 

NO IDH

PNB 

(MILHÕES)

FORÇA DE 

TRABALHO 

(MILHÕES)

DÓLARES GERADO 

POR 

TRABALHADOR

JAPÃO 1 2577 62 41564,52

CANADA 5 437 13,1 33358,78

USA 7 4863 122,9 39568,76

HONG-KONG 25 52,4 3 17466,67

URUGUAI 32 7,4 1,2 6166,67

CORÉIA DO SUL 35 150,3 18,1 8303,87

CINGAPURA 37 24 1,3 18461,54

CHILE 38 19,2 4,9 3918,37

ARGENTINA 43 83 12,4 6693,55

BRASIL 60 328,9 64,4 5107,14
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Figura 5.4– IDH e Razão Emprego-Produção 1990 

 

Figura 5.5– IDH e Razão Emprego-Produção 1990 

 

Figura 5.6– IDH e Razão Emprego-Produção 1990 

 

Figura 5.7– IDH e Razão Emprego-Produção 1990 

1992                     

PAÍS

POSIÇÃO 

NO IDH

PNB 

(MILHÕES)

FORÇA DE 

TRABALHO 

(MILHÕES)

DÓLARES GERADO 

POR 

TRABALHADOR

CANADA 1 500 13,3 37593,98

JAPÃO 2 2920 63,8 45768,03

USA 6 5238 124,3 42139,98

HONG-KONG 24 59,2 2,9 20413,79

URUGUAI 29 8,1 1,2 6750,00

CORÉIA DO SUL 34 186,5 18 10361,11

CHILE 36 22,9 4,8 4770,83

CINGAPURA 40 28,1 1,3 21615,38

ARGENTINA 43 68,8 12,2 5639,34

BRASIL 59 375,1 64,9 5779,66

1993                     

PAÍS

POSIÇÃO 

NO IDH

PNB 

(MILHÕES)

FORÇA DE 

TRABALHO 

(US$ MILHÕES)

DÓLARES GERADO 

POR 

TRABALHADOR 

(US$)

JAPÃO 1 3141 66 47590,91

CANADA 2 543 13,7 39635,04

USA 6 5446 127,5 42713,73

HONG-KONG 24 66,7 2,9 23000,00

URUGUAI 30 7,9 1,2 6583,33

CORÉIA DO SUL 33 231,1 18,5 12491,89

CHILE 36 25,5 5 5100,00

CINGAPURA 43 33,5 1,6 20937,50

ARGENTINA 46 76,5 12,6 6071,43

BRASIL 70 402,8 66,2 6084,59

1994                     

PAÍS

POSIÇÃO 

NO IDH

PNB 

(MILHÕES)

FORÇA DE 

TRABALHO 

(US$ MILHÕES)

DÓLARES GERADO 

POR 

TRABALHADOR 

(US$)

JAPÃO 1 3352 65 51569,23

CANADA 3 560 13,9 40287,77

USA 8 5677 128,9 44041,89

HONG-KONG 24 77,9 2,9 26862,07

CORÉIA DO SUL 32 279,1 27,1 10298,89

URUGUAI 33 279,1 27,1 10298,89

ARGENTINA 37 92,3 12,7 7267,72

CHILE 38 29,2 5,2 5615,38

CINGAPURA 43 39,3 1,8 21833,33

BRASIL 63 452,7 68,8 6579,94

1995                     

PAÍS

POSIÇÃO 

NO IDH

PNB 

(MILHÕES)

FORÇA DE 

TRABALHO 

(US$ MILHÕES)

DÓLARES GERADO 

POR 

TRABALHADOR 

(US$)

CANADA 1 600 14,3 41958,04

USA 2 6081 127,6 47656,74

JAPÃO 3 3565 67 53208,96

HONG-KONG 24 90,8 2,9 31310,34

ARGENTINA 30 205,9 12,7 16212,60

CORÉIA DO SUL 31 315,5 NÃO INFORMOU -

URUGUAI 32 10,9 1,4 7785,71

CHILE 33 37,8 5,3 7132,08

CINGAPURA 35 46,9 1,4 33500,00

BRASIL 63 432,2 67,7 6384,05
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Figura 5.8– IDH e Razão Emprego-Produção 1990 

A Figura 5.9 apresenta uma tabela mostrando a diferença entre alguns países do G-7, 

Tigres Asiáticos e da América do Sul, incluindo o Brasil. 

 

 Figura 5.9– DGT alguns países G7, Tigres Asiáticos e Sulamercianos 

A Figura 5.10 ilustra graficamente essa diferença. 

 

Figura 5.10– DGT comparação entre países 

A Figura 5.11 mostra a relação DGT para os países do G7. 

 

Figura 5.11– Tabela DGT comparação entre países G7 

A Figura 5.12 ilustra graficamente a diferença entre a razão emprego-produção entre os 

países do G-7. 

1996                     

PAÍS

POSIÇÃO 

NO IDH

PNB 

(MILHÕES)

FORÇA DE 

TRABALHO 

(US$ MILHÕES)

DÓLARES GERADO 

POR 

TRABALHADOR 

(US$)

CANADA 1 575 15,6 36858,97

USA 2 6388 131 48763,36

JAPÃO 3 3903 65 60046,15

HONG-KONG 22 110,3 3 36766,67

CORÉIA DO SUL 29 337,9 21 16090,48

ARGENTINA 30 245,5 13,3 18458,65

URUGUAI 32 12,5 1,4 8928,57

CHILE 33 43,8 5,3 8264,15

CINGAPURA 34 56,2 1,5 37466,67

BRASIL 58 458 70,4 6505,68

PAÍS JAPÃO CANADA USA HONG-KONG CHILE URUGUAI ARGENTINA
CORÉIA DO 

SUL
CINGAPURA BRASIL

1990 31567,21 32239,67 37447,41 15100,00 3586,96 5500,00 6535,09 6237,57 17250,00 5969,64

1991 41564,52 33358,78 39568,76 17466,67 3918,37 6166,67 6693,55 8303,87 18461,54 5107,14

1992 45768,03 37593,98 42139,98 20413,79 4770,83 6750,00 5639,34 10361,11 21615,38 5779,66

1993 47590,91 39635,04 42713,73 23000,00 5100,00 6583,33 6071,43 12491,89 20937,50 6084,59

1994 51569,23 40287,77 44041,89 26862,07 5615,38 10298,89 7267,72 10298,89 21833,33 6579,94

1995 53208,96 47656,74 47656,74 31310,34 7132,08 7785,71 16212,60 - 33500,00 6384,05

1996 60046,15 36858,97 48763,36 36766,67 8264,15 8928,57 18458,65 16090,48 37466,67 6505,68

DÓLARES GERADO POR TRABALHADOR (US$)

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

60000,00

70000,00

JAPÃO CANADA USA HONG-KONG CHILE URUGUAI ARGENTINA CORÉIA DO SUL CINGAPURA BRASIL

DÓLARES GERADO POR TRABALHADOR

PAÍS JAPÃO FRANÇA ALEMANHA EUA ITÁLIA INGLATERRA CANADÁ

1990 31567,21 28373,02 29854,39 37447,41 25924,96 21402,79 29778,62

1991 41564,52 35573,88 32964,91 39568,76 33197,15 26244,14 33358,78

1992 45768,03 40644,96 33964,06 42139,98 3660,60 29455,39 37593,04

1993 47590,91 48592,41 37246,56 42707,03 45051,42 33854,17 39635,04

1994 51569,23 47407,65 62245,70 44041,74 43051,42 33777,81 40287,78

1995 53208,96 50261,78 53058,57 47656,74 48344,40 36932,42 41958,04

1996 60046,15 51106,72 47045,74 48763,60 46145,07 36131,26 36858,97

1997 66476,92 53095,61 51259,26 50845,28 44920,44 36896,55 37085,23
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 Figura 5.12– Gráfico DGT comparação entre países G7 

A Figura 5.13 mostra a relação DGT para os países Rússia, China e Brasil. 

 

Figura 5.13– Tabela DGT comparação entre Rússia, China e Brasil 

A Figura 5.14 apresenta uma comparação entre Brasil, Rússia e a China, que apresentam 

DGT muito menores que o Brasil. 

 

Figura 5.14– Gráfico DGT comparação entre Rússia, China e Brasil 

Para que possa se desenvolver satisfatoriamente, o Brasil precisa ser mais eficaz e mais 

eficiente em tudo o que faz em todos os níveis. A classe empresarial, política, sindical e a 

sociedade em geral precisam descobrir seus papéis nessa nova maneira de ser e de ver o 

mundo. 

Os dados do RDH1992 mostravam um Brasil com uma população e um PNB maiores do 

que a soma desses números de todos os demais países da América do Sul. Naquele ano o 

Brasil tinha um PNB de US$ 375 bilhões, enquanto que os outros países da América do Sul 

somavam US$ 230 bilhões. Essa situação continua inalterada no RDH2004 em relação ao 

PIB*
14

, com valores diferentes, pois o PIB* Brasil é de US$ 1,35 trilhões e o dos outros 

países da América do Sul somados é de US$ 1,23 trilhões
15

. 

Segundo o IBGE
16

 em 1995 quase 50% da população economicamente ativa do nosso país 

encontrava-se na faixa de remuneração de até dois salários mínimos, embora os dados mais 

recentes
17

 mostram que esse quadro continua inalterado, sendo que na faixa de até 3 

                                                           
14 PIB (Paridade de Poder de Compra) – Uma taxa de câmbio que toma em consideração as diferenças de preços entre 
países,  permitindo comparações internacionais do produto e rendimento reais. À taxa de dólares PPC, 1 dólar PPC tem o 
mesmo pode de compra na economia doméstica que 1 dólar EUA tem nos Estados Unidos. (Ver RDH2004 – pág. 273). 
15 RDH 2004, ver Tabela 13 Desempenho Econômico, págs. 184 a 187. 
16 IBGE. Anuário Estatístico (1995). 
17 IBGE. Censo Demográfico 2000. 
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salários mínimos são 65% da população economicamente ativa e, até cinco salários 

mínimos, o exorbitante número de 79% da população economicamente ativa. Isto continua 

revelando que o maior e mais persistente problema brasileiro reside na divisão dos 

benefícios gerados pelo seu crescimento; a falta de uma política nacional inteligente de 

divisão da riqueza é causa fundamental do nosso baixo desenvolvimento e, em 

consequência, dos baixos níveis de Qualidade e de Produtividade. 

Uma força de trabalho saudável, bem alimentada, bem educada, capacitada e recompensada 

financeiramente de forma justa, é melhor base para o crescimento com desenvolvimento: 

Algumas democracias revelam enormes desigualdades, muitas vezes crescentes, 

no rendimento, riqueza, vantagens sociais e poder... Brasil e Federação Russa, 

com algumas das maiores disparidades a nível mundial
18

. 

VV..  33  QQuuaalliiddaaddee  TToottaall  ee  GGeerraaççããoo  ddee  EEmmpprreeggoo 

A melhor maneira de promover o desenvolvimento humano é incrementar o poder 

de compra nacional, assegurando um estreito vínculo entre o crescimento 

econômico e o bem-estar humano
19

. 

As recentes economias industrializadas do leste asiático têm seu crescimento econômico 

sintonizado com investimentos no homem. Assim como aconteceu com o Japão e vem 

acontecendo com a Coréia, Singapura, Hong-Kong, entre outros, o aprimoramento da 

qualidade tem como consequência a geração de empregos e maiores ganhos para a classe 

trabalhadora. 

Há cerca de 60 anos um dos gurus da qualidade, William Edwards Deming, apresentou a 

gerentes japoneses a reação em cadeia que o aprimoramento da qualidade gera. A Figura 

5.11 mostra essa reação em cadeia. 

Se a qualidade dos produtos e serviços for aprimorada os custos decairão em decorrência 

de menores taxas de retrabalho e refugo, da redução de erros e atrasos e da melhor 

utilização do tempo de máquina, bem como da melhor utilização dos materiais. Isto 

acontecendo aumenta a produtividade, o que pode permitir uma maior participação no 

mercado com produtos e serviços de melhor qualidade e com preços mais baixos; 

consequentemente, os negócios se expandem e geram mais e mais empregos. 

 

 

 

 

                                                           
18 RDH2002 pág. 60. 
19 Desarollo Humano: Informe (1992) 

 

APRIMORAMENTO DA QUALIDADE ... 

 

... MENORES TAXAS DE RETRABALHO E REFUGO (CUSTOS INTERNOS) ... 

 

... REDUÇÃO DE ERROS E DE ATRASOS (CUSTOS INTERNOS) ... 

 

... MELHOR UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE MÁQUINAS E DOS INSUMOS (CUSTOS INTERNOS)  ... 

 

... AUMENTO DA PRODUTIVIDADE (CUSTOS INTERNOS) ... 

 

... PREÇOS MAIS COMPETITIVOS (CUSTOS EXTERNOS)  ... 

 

... INCREMENTO NAS VENDAS (CUSTOS EXTERNOS)  ... 

 

... MAIOR PARTICIPAÇÃO NO MERCADO (CUSTOS EXTERNOS)  ... 

 

... EXPANSÃO DOS NEÓCIOS (CUSTOS EXTERNOS) ... 

 

... PREÇOS MAIS COMPETITIVOS (CUSTOS EXTERNOS)  ... 

 

... GERAÇÃO DE EMPREGOS. 

Figura 5.15–  Geração de empregos via Aprimoramento da Qualidade 

 

VV..  44  RReefflleexxããoo  

Os conceitos básicos e princípios fundamentais da Qualidade Total não podem estar 

limitados às empresas privadas. As empresas contratam pessoas oriundas do mercado de 

trabalho, razão por que a qualidade começa e termina no mercado. Esse é um movimento 

cíclico. 

Se forem feitos investimentos pesados em educação, no sentido de tornar o processo 

educacional mais eficaz e voltado para a cultura da qualidade – o que exigirá forte ação 

gerencial na esfera governamental – começaremos a diminuir a distância que nos separa do 

primeiro mundo. 

Para o sistema educacional, as soluções encontradas pelos países mais bem-

sucedidos do ponto de vista da introdução do novo paradigma tecnológico 

passam pelo ensino público,pela valorização e boa remuneração do magistério e 

por mecanismos de avaliação do desempenho do sistema educacional bem como 

pela implantação de mecanismos de cooperação entre governos, empresas e 

sindicatos. O caso dos países asiáticos é particularmente importante, já que, em 

menos de duas décadas, conseguiram praticamente universalizar um ensino 

básico de qualidade
20

. 

                                                           
20 Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil 1996, p. 78. 
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O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2000
21

 traz comparações entre os anos de 

1991 e 2000 e mostra que houve melhoras significativas em várias regiões do Brasil, mas o 

ritmo em que estes avanços têm ocorrido são muito lentos e, se mantidos no patamar atual, 

não permitirão que o Brasil alcance os Objetivos e Metas de Desenvolvimento do 

Milênio
22

. 

César Benjamin
23

 observa que os últimos governos e desgovernos do milênio passado, 

especialmente os da década de 1990, criaram um clima nacional preocupante, com três 

características: 

1. Uma enorme perda na nossa autoconfiança, o que significa uma alteração profunda no 

imaginário brasileiro. 

O Brasil, ao longo do século XX, pensou em si mesmo, cada vez mais, como um grande 

país, um país cheio de potencialidades. O Brasil daquela era o país do futuro, que recebia 

populações do mundo inteiro, atraídas pelas oportunidades que aqui encontravam. Em 

nome desse imaginário, o Brasil fez no século XX algumas coisas impressionantes, pois foi 

capaz de ousar, não obstante o fato de que quando Euclides da Cunha escreveu Grandes 

Sertões, Veredas, em pleno século XIX, apenas 1% da população brasileira era 

alfabetizada. 

Destruíram esse imaginário e passamos a nos pensar como um país pequeno, problemático, 

frágil, sempre doente, pedinte, necessitado de auxílio. Um país que, por exemplo, no 

terreno da economia, depende excessivamente e exclusivamente de atrair capital 

estrangeiro para que possa se desenvolver. 

Convencemos a nós mesmos ou fomos convencidos da nossa própria incapacidade o que, 

aliás, contrasta de forma chocante com as condições estruturais desse enorme país que 

herdamos e temos o dever de conduzir. 

O primeiro elemento da eterna crise brasileira é a perda de confiança em nós mesmos, é a 

ideia de que não valemos nada: nossa língua não vale nada, precisamos falar inglês; nossos 

produtos não valem nada, os produtos bons são importados. Nosso povo não vale nada. 

Alteramos o imaginário brasileiro em um sentido muito perverso. 

2. Uma terrível incapacidade de construir a nossa própria agenda. 

Quais são os nossos problemas? Qual é a nossa pauta de ação? Qual é a agenda brasileira? 

O que o chamado "risco Brasil", a cotação do dólar e a oscilação da bolsa de valores têm 

                                                           
21  Ver http://www.pnud.org.br/atlas/instalacao/index.php 

 
22 http://www.pnud.org.br/hdr/hdr2003/hdr03-01%20overview.pdf 
23 Palestra proferida no dia 4 de dezembro de 2003, durante o seminário "Um ano de Governo Lula: balanço e perspectivas", 
na UFRJ. 

 

haver com o dia-a-dia do brasileiro. Isto tem a sua importância e devem ser debatidos em 

local apropriado mas, o que isso tem a ver com o nosso povo? O que isso tem a ver com o 

nosso país, na linguagem popular? 

Pouquíssimos brasileiros têm ações em bolsa; muito menos ainda especula com dólar. As 

nossas questões fundamentais são segurança, habitação, saneamento, educação, 

alimentação e saúde dependem de mobilizarmos a nossa capacidade produtiva e técnica 

que estão aqui dentro e não passam por nenhum desses indicadores. 

Na década de 90 salvei as minhas duas filhas adolescentes de um tiroteio entre marginais e 

policiais na entrada do edifício em que moramos em um bairro de classe média, isso à 

plena luz do dia. 

Num outro dia, a colega de classe do meu filho levou um tiro no Metrô e morreu. Nos 

bairros do Rio, dorme-se, ou tenta-se dormir, ao som de metralhadoras e bazucas e a 

imprensa não deixa de noticiar: o "risco Brasil" caiu... Do que eles estão falando? Não sei 

que risco Brasil é esse que caiu. Na minha família não caiu risco nenhum. Pelo contrário, 

aumentou. 

Mas esse problema não frequenta a agenda de debates brasileira, nem a agenda de decisões 

do nosso governo. Por quê? Porque isso não interessa em nada aos investidores 

internacionais, não afeta o "risco Brasil", não influencia a cotação do dólar, não faz as 

bolsas oscilarem. Estou apontando um problema que considero importante: nós não temos 

mais discernimento sobre os nossos próprios problemas, não sabemos mais escolher o que 

devemos tratar. Não sabemos mais olhar para nós mesmos, para o nosso povo e o nosso 

território, e identificar os nossos problemas e as nossas potencialidades. Gravitamos em 

torno de temas artificiais e importados. 

3. A nossa perda do sentimento de que a Nação existe em uma dimensão de temporalidade. 

O capital financeiro que nos domina, é móvel, fluído, esperto, rápido. Mas a Nação não é. 

O tempo do capital financeiro é o curto prazo. Quando ligamos a TV num jornal dirigido à 

massa da população brasileira, vemos todos os dias o índice de oscilação infinitesimal da 

bolsa de valores não só do Brasil, mas também de Nova York. Além do índice geral, Dow 

Jones, dá-se o índice Nasdaq, do setor de alta tecnologia da bolsa de Nova York. Às vezes 

a oscilação ocorre na segunda casa decimal. Mesmo assim, é notícia no principal jornal do 

país. Há um componente ideológico extremamente perverso nisso, pois, redefine uma 

dimensão essencial da nossa existência que é o tempo. 

O capital financeiro é móvel, rápido, fluido. A Nação tem território, tem História, tem 

memória, tem cultura. Principalmente, a Nação tem gente. Nós não somos móveis, fluidos, 

melífluos. Por isso, o processo de construção de uma Nação se dá em outro tempo, que não 

é o tempo rápido do capital financeiro. Nós fomos expropriados dessa dimensão. Nossos 

ministros se reúnem para debater a cotação do dólar na semana que vem, mas não se 

reúnem para discutir as grandes questões que vão definir o que o Brasil será no século XXI. 
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No início dos anos 50, nós vivíamos o auge do ciclo do petróleo. O país tinha uma 

economia muito frágil, isso foi antes do Plano de Metas. Nossa pauta de exportações em 

1950 era composta de café, cacau e madeira. O país não tinha técnica desenvolvida, não 

tinha capital. 

Chamamos, à época, uma missão norte-americana para fazer a prospecção de petróleo aqui 

que concluiu que não havia petróleo no Brasil. 

O que o Brasil fez? Fundou a Petrobras! Vocês se dão conta da ousadia e da grandeza desse 

gesto? Nós somos pobres, não temos técnica, não temos experiência e os melhores 

geólogos do mundo dizem que nós não temos petróleo. Ah é? Então nós vamos fundar a 

Petrobras e vamos procurar, nós mesmos, o petróleo. Em que essa decisão estava ancorada? 

Não em um relatório técnico, por certo. Estava ancorada naquele imaginário a que me 

referi. O imaginário da viabilidade do Brasil, da generosidade do nosso território, da 

possibilidade de fazer e construir. 

Pois bem, estamos entrando no século XXI. Ao longo das próximas décadas a importância 

do petróleo tende a diminuir, e nós vamos entrar de vez no ciclo das biotecnologias. Somos 

detentores do maior estoque de riqueza genética do mundo. Por que este país, em vez de 

discutir a bolsa Nasdaq, não discute a constituição de uma empresa brasileira de 

desenvolvimento de biotecnologia – BIOTECBRAS, EMBIOBRA, nome não falta – que 

somado ao conhecimento que as populações amazônicas já têm, nos coloque na frente 

daqui a 20 anos? 

Nós hoje somos muito mais fortes do que éramos em 1950! Temos muito mais capacidade 

técnica! Não precisamos procurar a biodiversidade sob o chão, ela está aí, na floresta 

exuberante! 

Todas as nossas instituições e empresas de vanguarda que existem foram criadas no século 

passado: a UFRJ, a USP, a Embrapa, a Vale do Rio Doce, o Impa, o Inpe, o Instituto de 

Manguinhos, a Embraer, a Coppe... Percebam, por favor, que nós não criamos nada há 

muitos anos. É só cortar, cortar, cortar. Vender, desnacionalizar, fatiar, desmontar, 

desfazer. Tudo o que existe tem que ser destruído. Vocês se dão conta disso? Tudo o que 

existe e começa a dar certo é colocado sob suspeita. Pois, no fundo da nossa alma, nós 

fomos convencidos de que o Brasil não pode dar certo, não vai dar certo, não deve dar 

certo, a não ser que o capital estrangeiro venha aqui nos ensinar tudo o que a gente tem que 

fazer. É uma lástima. Eles vêm para cá quando querem, saem quando querem, e vêm com a 

agenda deles, com os problemas deles, com as necessidades deles, com as técnicas deles, 

com as bugigangas deles, que frequentemente não correspondem ao que precisamos. Para 

uma empresa ou banco multinacional, não é problema se o São Francisco vai morrer ou se 

nossas periferias estão cheia de gente sem lugar e sem perspectivas. Esses são problemas 

nossos. 

Recebemos uma herança da década de 1990 que é uma combinação conservadora, 

reacionária, medíocre e indecente, que nos diz o tempo todo que nós não podemos nada; 

que nos impede de construir a nossa própria agenda; e que nos expropria as dimensões do 

espaço, do tempo e das pessoas, que são os elementos mais importantes para a construção 

da Nação. 

O pior de tudo é que a Lei da Anistia foi promulgada em 1979, tendo Leonel de Moura 

Brizola retornado em setembro de 1979 e eleito Governador do Rio de Janeiro em 1982. 

Tantos outros políticos retornaram nessa época, apesar de se dizer que a ditadura foi até 

1985. Mesmo que a ditadura tenha durado 21 anos, como alguns insistem em afirmar, já se 

vão quase 30 anos do seu fim. Até quando os políticos vão colocar a culpa das mazelas do 

Brasil na ditadura. 

O maior escândalo da República chama-se Mensalão, orquestrado por muitos políticos que 

viveram no exílio na época da dita-dura – julgados e condenados a prisão pelo Supremo 

Tribunal Federal, cujo relator foi indicado pelo Governo Lula - cujo montante estimado 

para corromper políticos é da ordem de R$ 140.000.000,00 (Cento e quarenta milhões de 

Reais). Esse valor é muito próximo do que desapareceu no assalto ao Banco Central em 

Fortaleza, com requintes cinematográficos. Coincidência? No Brasil, sim. 

Nossa crise não é só uma crise econômica. É, antes de tudo, falta de projeto. Pior: á falta de 

vontade de ter projeto. O desemprego em alta inibe a organização e a ação dos 

trabalhadores. 

O aumento da miséria aumenta a clientela das ações caridosas dos políticos. Continua-se a 

demonizar o funcionalismo público, sem o qual não há políticas públicas nem políticas de 

Estado. Movimentos e organizações da sociedade civil são ignorados. 

Somos um país muito desigual e com muita pobreza. A Europa é um continente com ampla 

maioria de cidadãos e alguns focos de pobreza. Nós somos um país-continente com ampla 

maioria de pobres e alguns focos de cidadania. 

Para que possa crescer às taxas em torno de 4% ao ano e, simultaneamente, oferecer bens e 

serviços competitivos, é necessário haver um maciço e contínuo investimento na 

população. É vital oferecer melhores serviços de saúde e educação, pagar melhores salários 

e distribuir de maneira mais equilibrada os ganhos com qualidade e produtividade, caso 

contrário estaremos cada vez mais afundando numa sequência de crises sociais, políticas, 

econômicas e morais. 

O Brasil dispõe de uma grande variedade de recursos materiais e humanos, mas necessita 

saber melhor aproveitá-los, educando e conscientizando as pessoas, investindo no seu 

povo, pois só assim será possível atingir níveis de qualidade e produtividade que tornem 

nossos produtos e serviços competitivos no mercado internacional. 
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QUESTÕES DO CAPÍTULO V 

1. Apresente a diferença conceitual entre crescimento e desenvolvimento. 

2. Mostre, através de um encadeamento de ideias, como o aprimoramento da 

qualidade leva à geração de empregos? 

3. Para que o Brasil se desenvolva é necessário, somente, aumentar a produção de 

bens e serviços. Você concorda ou discorda dessa afirmativa? Por quê? 

4. O que é preciso fazer para que o Brasil melhore a sua posição no IDH? 

5. A qualidade dos produtos e serviços tem sido aprimorada. Estamos indo de passos 

largos rumo ao desenvolvimento. Você concorda ou discorda dessa afirmativa? 

Justifique. 

6. Os chamados Tigres Asiáticos têm algumas coisas em comum. Cite algumas que 

contribuíram para o atual nível de desenvolvimento dos países que compõem esse 

bloco. 

 

 


